
  

 

 

અરજી નબંર 

____________________ 
 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

ડો. આબંેડકર આિાસ યોિના 

નિું મકાન બનાિિા માટ ેસહાય મળેિિાનુ ંઅરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                   અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં પત્ની/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લ ંગ :                   ____________________________________    મોબાઈ  નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇ  :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હા નુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદાર ની જિગત :    ૧)BPL ૨) શ્રમયોગી ૩)જિિિા ૪) અજત પછાત ૫) ત્યકતા ૬) અન્ય 

અરિદાર નો વ્યિસાય / િંિો :  ___________________________________ 

અરિદારની કુ  િાર્ષિક આિક : ___________________________________ 

કૂટુંબના સભ્યોની કુ  સંખ્યા :   ___________________________________ 

અરિદારનંુ ઘર :                  ૧  ભાડાનંુ      પોતાનંુ   પ્રથમ માળે બાંિકામ કરિાનંુ છે?   ના   હા  

                                      ૨  કાિું      ખૂ ો       પ્ ોટ      ઝૂપડૂ  

કેટ ા િષિ થી રહે છે ? _______________________________ 

પ્ ોટ ની માજહતી  (િાર માં) : ___________________________________________________________________________________    
 

અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 અરિદારનંુ આિાર કાડિ  હા 

2 અરિદારનંુ રેશનકાડિ  હા 

3 અરિદાર ની જાજત/પેટા જાજત નો દાખ ો  હા 

4 અરિદારની કુ  િાર્ષિક આિકનો દાખ ો  હા 

5 
રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબ /  ાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડિ/ રેશનકાડિ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 હા 

6 
િમીન માજ કીનું આિાર/દસ્તાિેિ/અકારની પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( િે 

 ાગુ પડતુ હોય તે ). 
 હા 

7 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નક  / રદ કરે  િેક (અરિદારના નામનંુ)  હા 

8 પજતના મરણનો દાખ ો (િો જિિિા હોય તો)  હા 

9 
િે િમીન ઉપર મકાન બાંિિાનંુ છે, તે િમીન ના કે્ષત્રફળ િણાિતા િતુર્દિશા 

દશાિિતા નકશા ની નક  (ત ાટી-કમ-મંજત્રજશ્ર)ની સહીિાળી. 
 હા 

10 િૂંટણી ઓળખપત્ર  હા 

11 મકાન બાંિકામ રજા જિઠ્ઠી  હા 

12 અગાઉ આ યોિનામાં  ાભ  ીિો નથી તે અંગેનંુ સોગંિનામંુ  હા 

13 અધિકૃત ઇજનેરશ્રી ન ું પ્રમાણ પત્ર(પ્રથમ માળ માટે)    હા 

સ્થળ : ________________                                       અરિદારની સહી : ________________  તારીખ :  ________________  
 

 

 


